
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF TÜRK KİMYA SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 

 

 

 

  



  

 

İÇİNDEKİLER 

1. Amaç ve Kapsam .............................................................................................................................. 3 

2. Tanımlar ........................................................................................................................................... 3 

3. Kişisel Veri Saklama ve İmha Standardı ........................................................................................... 4 

İşbu İmha Politikası destekleyici dokümanlar ile birlikte yorumlanmalıdır. BASF bünyesinde kişisel veriler, Kişisel 

Veri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlar için toplanır ve işlenir. ....................................................... 4 

3.1. Kişisel Verilerin Saklanması ve Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler ....................... 5 

3.1.1. Re’sen .............................................................................................................................. 5 

3.1.2. İlgili Kişinin Talebi Üzerine ............................................................................................... 6 

3.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi .................................. 6 

3.3. Kişisel Veri İşleme Envanteri .................................................................................................... 8 

3.4. Kişisel Verilerin Tutulduğu Kayıt Ortamları.............................................................................. 8 

3.5. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesine, Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesine, Güvenli Bir 

Biçimde Saklanmasına ve İmhasına İlişkin Alınan Tedbirler ................................................................ 8 

3.6. Saklama Süresi ve Periyodik İmha ........................................................................................... 9 

4. Rol ve Sorumluluklar ...................................................................................................................... 10 

5. Destekleyici Dokümanlar ............................................................................................................... 10 

6. İmha Politikası’nın İhlali ................................................................................................................. 10 

7. Güncelleme .................................................................................................................................... 10 

8. Revizyonlar .................................................................................................................................... 10 

9. Onaylar ..............................................................................................Error! Bookmark not defined. 

 

 

  

file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359926
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359927
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359928
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359929
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359929
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359930
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359931
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359932
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359933
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359934
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359935
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359936
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359936
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359937
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359938
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359939
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359940
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359941
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359942
file:///C:/Users/BozkurBu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZEQ762K/BASF-Kişisel%20veri%20saklama%20ve%20imha%20politikası_v1.docx%23_Toc359943


  

 

BASF KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 

1. Amaç ve Kapsam 

İşbu BASF Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“İmha Politikası”), BASF Türk Kimya Sanayi Ticaret ve 

Limited Şirketi (“BASF” veya “Şirket”) işlediği kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin ilkelerin 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), muhtelif zamanlarda güncellenen haliyle 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Veri 

Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile Kanun’un ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili 

mevzuatın belirttiği usul ve esaslara göre belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu İmha Politikası’nda yer alan hüküm ve ilkeler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilebilecek nitelikte olan ve fiziksel ve dijital ortamlarda bulunan ilgili kişilerden doğrudan elde 

edilen veya üçüncü kişilerden elde edilen her türlü bilgi ve belge ile bunlarla ilgili alınan saklama ve imha 

tedbirlerini ve bu esas alınan ilkeleri kapsar. 

2. Tanımlar 

İmha Politikası’nda yer verilen hukuki ve teknik terimler aşağıdaki anlamları haiz olacaktır:  

TERİM TANIM 

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle 
açıklanan rıza. 

Çalışan BASF’a iş akdiyle bağlı olan gerçek kişiler. 

Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun. 

Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen 
kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. 

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin 
İşlenmesi 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 
türlü işlem. 

Kişisel Veri İşleme 
Envanteri 

İmha Politikası’nın Ek-1’inde bulunan iş süreçlerine bağlı olarak 
gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetlerinin; kişisel verileri işleme 
amaçlarının, veri kategorilerinin, aktarılan alıcı gruplarının ve veri konusu 



  

 

kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturulan ve kişisel verilerin işlendikleri 
amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı 
öngörülen kişisel verilerin detaylandırıldığı envanter.  

Kişisel Verilerin 
Silinmesi 

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 
kullanılamaz hale getirilmesi.  

Kişisel Verilerin Yok 
Edilmesi 

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri 
getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. 

Kişisel Verilerin 
Anonim Hale 
Getirilmesi 

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği 
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 
getirilmesi. 

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi 
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden 

sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu 
organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat 
doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler. 

İmha Yönetmeliği 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 
Hakkında Yönetmelik 

Özel Nitelikli Kişisel 
Veri 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer 
inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel 
hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile 
biyometrik ve genetik veriler. 

Periyodik imha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan 
kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında 
belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok 
etme veya anonim hale getirme işlemi. 

Veri İşleyen Tedarikçiler, danışman şirketler, taşeron şirketler dâhil fakat bunlarla 
sınırlı olmamak üzere Kanunda tanımlı şekilde, şirketimizin verdiği 
yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel 
kişidir. 

Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 
tüzel kişidir. 

3. Kişisel Veri Saklama ve İmha Standardı 

İşbu İmha Politikası destekleyici dokümanlar ile birlikte yorumlanmalıdır. BASF bünyesinde kişisel 
veriler, Kişisel Veri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlar için toplanır ve işlenir.  



  

 

3.1. Kişisel Verilerin Saklanması ve Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler 

BASF ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyar; yoksa verileri, 

ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. BASF toplanan kişisel verilerin 

gelecekte kullanılması ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamaz. Kanun’da belirtilen kişisel verilerin 

işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler BASF tarafından re’sen veya ilgili 

kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.  

3.1.1. Re’sen 

BASF tarafından “Verileri İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar 
Muhafaza Etme” ilkesi çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
halinde kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.  

BASF Ek-1 Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde yer alan kategorik olan belirtilen kişisel verilerin işlenme 

sebeplerinin ortadan kalktığı durumları aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde belirler:   

a) Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümleri ve söz konusu mevzuat 

hükümlerinde meydana gelen değişiklikler,  

b) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri 

saklamak zorunda olduğu süre,  

c) Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri 

sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi,   

d) İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında BASF’nin iş ihtiyaçları ve faaliyet gösterdiği 

sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre  

e) BASF’nin faaliyet gösterdiği sektörlerde kamu otoritelerinin taleplerinin karşılanması için gerekli 

olan süre 

f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması, 

g) İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen 

hukuki ilişkinin devam edeceği süre  

h) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru 

menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,  

i) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve 

sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,   

j) Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına 

elverişli olup olmadığı,  

k) Potansiyel uyuşmazlıklarda ilgili makamlara delil teşkil etmek üzere sunulması için gereken süre. 



  

 

3.1.2. İlgili Kişinin Talebi Üzerine 

İlgili Kişiler Kanun’dan doğan hakları çerçevesinde BASF’ye başvurarak kişisel verilerinin silinmesini veya 
yok edilmesini talep edebilir. Söz konusu durumlarda: 

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel veriler BASF 

tarafından 6 ayda bir gerçekleştirilecek periyodik kontroller dahilinde silinir, yok edilir veya 

anonim hale getirilir ve ilgili kişiye bildirilir. 

b) İlgili kişinin ayrıca talep etmesi halinde, kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış 

ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa, BASF ilgili kişinin talebini ilgili 

üçüncü kişilere bildirir ve üçüncü kişi nezdinde İmha Politikası kapsamında gerekli işlemlerin 

yapılması sağlar. 

c) İşleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, BASF ilgili kişinin talebini gerekçelendirerek 

reddedebilir ve söz konusu ret cevabı İlgili Kişiye en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak veya 

elektronik ortamda bildirilir. 

3.2.  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi  

Yukarıda belirtilen şekilde kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, 
kişisel veriler BASF tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale 
getirilir.  

BASF, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini gerektiren sebeplerin ortaya 
çıkması halinde, duruma göre re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun 
olanı seçer. İlgili Kişinin talebi üzerine yapılan silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinde 
İlgili Kişiye seçilen yöntem gerekçesi ile açıklanır.  

BASF’nin Kanun uyarınca Veri İşleyen olarak kabul edildiği hallerde Şirket, söz konusu kişisel verileri 
silerken, imha ederken ya da anonim hale getirirken Veri Sorumlusunun talep ve talimatlarına uygun 
hareket etmekle yükümlüdür. Bu veriler için saklama ve imha süreleri veri bazında Veri Sorumlusunun 
talimatına göre belirlenecektir. Ancak Şirket ilgili verileri, Veri Sorumlusu ile bir sözleşmesel ilişkisi içinde 
bulunması halinde, bu sözleşmesel ilişkiyi kanıtlayıcı delil olarak kanunda öngörülen zamanaşımı 
süreleri boyunca saklayabilecektir. Bu durumda, verilerin temel işleme amaçları sona erdiğinde BASF 
ilgili verilere erişim yetkilendirmesi yaparak verilerin, yalnızca dava vb. hukuki süreçlerde kullanılmasını 
sağlayacak düzenlemeleri yapar. 

BASF kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde aşağıda belirtilen teknik 
ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu İmha Politikası’nda düzenlenen 
ilke ve koşullara uyar.  



  

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt 
altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle 
saklanır. 

Silme  

Kişisel verilerin silinmesi, her departman adına belirlenecek bir yetkili kişi hariç olmak üzere BASF  
bünyesinde veya BASF’den aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler için hiçbir 
şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.  

Herhangi bir veri kategorisinin belirli bir işleme amacı için saklama süresi sona erer ancak söz konusu 
veri kategorisinin BASF  bünyesinde başka bir amaç için kullanımı gerekli olur ise, ilgili veri kategorisi 
saklama süresi sona eren amaç için silinir ve söz konusu veriler ilgili kullanıcılar için kullanılamaz hale 
getirilir. Silme işlemi, ilgili kullanıcıların kişisel verilere erişimini kısıtlayan ve kişisel verilerin işlenmesi 
gerekli olan diğer iş süreçlerinde kullanılmasını sağlayan teknik ve idari tedbirler yoluyla yapılır.    

Yok Etme 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri 
getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, hiç 
kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.  

Anonimleştirme 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemidir. 
Anonimleştirme kişisel verilerin yok edilmesinin mümkün olmadığı veya departmanların saklama 
süresinin ötesinde verilere ihtiyacı olması halinde uygulanabilir.  

Hukuki talep nedeniyle yok etmenin askıya alınması 

Kişisel verilerin Hukuk ve Uyum Departmanı tarafından herhangi bir denetime, soruşturmaya, davaya 
veya talebe konu olduğunun belirlenmesi durumunda, ilgili kişisel verilerin yok edilmesi askıya 
alınacaktır. Bilgi Servisleri Departmanı tarafından ilgili kişisel verilerin yok edilmesinin askıya alınması 
için gerekli prosedürler işletilecektir. Bu durumda, Hukuk ve Uyum Departmanı tarafından belirlenecek 
şekilde, belirli departmanların ilgili kişisel verilere erişimi kısıtlanabilecektir. Hukuk ve Uyum 
Departmanı tarafından söz konusu askıya alma dönemi kaldırıldığında, ilgili kişisel veriler tabi olduğu 
saklama süresini tamamlayacaktır.   



  

 

3.3. Kişisel Veri İşleme Envanteri  

BASF, iş süreçlerine bağlı olarak işlediği kişisel verilerin veri işleme amaçlarını, veri kategorilerini, 
aktarılan alıcı grubunu, ilgili kişileri, kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, 
yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri Ek-1’de 
yer alan Kişisel Veri İşleme Envanterinde detaylandırmıştır.  

BASF, işbu İmha Politikası’nda belirtilen ilkeler uyarınca Kişisel Veri Envanterini güncel tutar ve kişisel 
verileri saklama sürelerine uygun olarak işler. BASF, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan 
azami süreleri belirlerken ve uygularken, söz konusu sürelerin Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde yer alan 
bilgilerin içeriğiyle uyumunu ve bu kapsamda azami muhafaza sürelerinin aşılıp aşılmadığını takip eder.  

3.4. Kişisel Verilerin Tutulduğu Kayıt Ortamları  

BASF’nin tüm çalışanları işbu İmha Politikası’na uymakla yükümlüdür. İşbu İmha Politikası, BASF’nin iş 

süreçleri çerçevesinde aşağıda belirtilen kayıt ortamları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın (Kayıt 

ortamlarına ilişkin detaylı bilgi için Ek-1’de yer alan Kişisel Veri İşleme Envanterini inceleyiniz) işlediği ve 

sakladığı tüm kişisel verileri kapsar: 

• Dahili ve harici hard disk, 

• Mobil cihazlar (Bilgisayar vb.), 

• SAP, JDE gibi ERP sistemleri  

• Dosya paylaşım platformları ve diğer ağ platformları, 

• SharePoint ve diğer doküman yönetim uygulamaları gibi depolama alanları, 

• E-posta hesapları  

• Yazılı dokümanlar ve 

• Veri tabanları.  

3.5. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesine, Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesine, Güvenli Bir 

Biçimde Saklanmasına ve İmhasına İlişkin Alınan Tedbirler 

BASF, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak 

erişiminin ve işlenmesinin önlenmesi ve uygun olan hallerde kişisel verilerin hukuka uygun olarak 

silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için Kanun’un 12. maddesindeki ilkeler 

çerçevesinde aşağıda belirtilen teknik ve idari tedbirleri alır. 

Teknik Tedbirler: 

• Silme, yok etme ve anonimleştirmeye ilişkin erişim yönetimi düzenlemeleri yapılmaktadır.   



  

 

• Güvenlik tedbirlerini kurmak, geliştirmek ve korumak amacıyla ağ güvenliği önlemleri, 
uygulama güvenliği önlemleri alınmakta ve güvenlik duvarları ile güncel anti-virüs sistemleri 
kullanılmaktadır. 

• Erişim yetkilendirmesi, kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrolü yapılmakta; erişim 
loglaması ile birlikte log kayıtları tutulmaktadır.  

• Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde 
yedekleme programları kullanılmaktadır. 

• Veri güvenliğini sağlamak için anahtar yönetimi ve şifreleme yapılmakta, sızma testleri 
gerçekleştirilmekte, saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmakta ve veri kaybının 
önlenmesi için yazılımlar kullanılmaktadır.  

İdari Tedbirler: 

• Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak 
işlenmesi konusunda eğitimler verilerek bilgilendirilmektedir. 

• BASF’nin yürütmekte olduğu faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz 
edilerek, bu analiz neticesinde kişisel veri işleme süreçleri ortaya konmaktadır. 

• BASF’nin gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun 
sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler tespit edilerek her bir iş birimi ve veri 
süreci özelinde belirlenmektedir. 

• İş birimi bazında belirlenen veri süreçlerinde hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için 
ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve süreç yönetim politikaları 
şekillendirilmektedir. Bu hususlarla ilgili olarak gerekli idari tedbirleri almak için şirket içi 
politikalar hazırlanıp yürürlüğe konarak çalışanlara eğitimler verilmektedir. 

• Çalışanlar,  

• BASF tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen 
sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli 
güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını 
sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir. 

• Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.  

3.6. Saklama Süresi ve Periyodik İmha 

BASF tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha süreleri, EK-1’de yer alan Kişisel Veri 

İşleme Envanteri’nde belirtilmiştir. Saklama ve imha süreleri hakkında detaylı bilgi için Ek-1’i 

inceleyebilirsiniz.  



  

 

BASF kayıt ortamlarında tuttuğu kişisel verileri periyodik olarak 6 aylık süreçlerde kontrol eder ve kişisel 

verilerin saklanması için belirlenen azami süreleri sona ermiş olan kişisel verileri re’sen siler, yok eder 

veya anonim hale getirir.  

4. Rol ve Sorumluluklar 

İmha Politikası’nın yürütülmesinden, güncellenmesinden ve denetiminden Hukuk ve Uyum Departmanı 
sorumludur. İmha Politikası’nın uygulanmasından ve azami saklama süreleri doğrultusunda kişisel 
verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinden ise tüm birimler sorumludur.  

5. Destekleyici Dokümanlar 

Kişisel Veri İşleme Politikası 

6. İmha Politikası’nın İhlali 

İmha Politikası’nın ihlali durumunda Hukuk ve Uyum Departmanını durumdan derhal haberdar 

edilmelidir.  

İmha Politikası’nın ihlali durumunda, BASF, kendi takdirine bağlı olarak, İmha Politikası’nı ihlal eden ve 

kişisel verilerin koruması, saklanması ve imhası ile ilgili gereklilikleri yerine getirmeyen Çalışanlar için 

disiplin cezası uygulama, iş akitlerini feshetme, askıya alma veya yargı yoluna başvurma hakkını saklı 

tutar. 

7. Güncelleme 

İmha Politikası gerekli durumlarda gözden geçirilir ve revize edilir. 

8. Revizyonlar  

Versiyon Tarih Değişiklikler 
Değişiklik Yapılmasını Gerektiren Mevzuat veya 

Standartlar 

1.0 06.04.2018 Yeni Politika - 

    

 

 


